Z dworca Nyugati pu.
Jak dojechać z dworca kolejowego Nyugati pu. dobudynku przy ulicy Szentkiralyi 5 lub 6?
Jeśli potrzebujecie Państwo gotówki, najlepszym rozwiązaniem jest"K&H Bank", przy peronie "11", który jest
czynny w godzinach:8.00, 9.00 - 18.00, w soboty do godziny 12.00.
Kantor z dobrymi kursami znajduje się poza budynkiem dworca. Aby do niego dojść, należy iść peronem "11"
lub "13" poza budynek, a potem skręcić w prawo i przejść obok restauracji "McDonald’s", parkingu
strzeżonego. Kantor znajduje się przed dojściem do budynku poczty i jest otwarty w godzinach 8.00 - 18.00,
20.00, a w soboty do godziny 19.00.
Najbliższy bankomat (ATM) znajduje się przy wyjściu z dworca, na peronie"11".
Przystanki tramwajowe znajdują się naprzeciw dworca.
Należy wsiąść w tramwaj "4" lub "6" i jechać cztery przystanki do placu Blaha Lujza, w kierunku Boraros ter.
Z placu Blaha Lujza można iść pieszo kilka minut główną ulicą Rakoczi, w kierunku mostu Elżbiety (Erzsebet
hid). Za Państwem znajdować się powinny Hotel Nemzeti, restauracja "McDonald’s", po przeciwnej stronie
ulicy, jednak w kierunku Waszego marszu powinna znajdować się restauracja "Burger King".
Należy iść lewą stroną ulicy, przechodząc obok szpitala Rokus, kościoła św. Rochusa i kina "Urania".
Po dojściu do supermarketu "SPAR", należy skręcić w lewo, w ulicę Szentkiralyi.
Nasze biuro i większość apartamentów znajduje się w budynku numer 5 (trzeci budynek od ulilcy Rakoczi).
Proszę zadzwonić dzwonkiem "City Centre Apartments Office kod 20" .
Uprzejmie prosimy nie wchodzić do budynku przed uprzednim skontaktowaniem się z nami.
Wewnątrz budynku mamy około 25 pokoi na trzech piętrach, dlatego bardzo prawdopodone jest, że żadnego
z naszych pracowników nie będzie w biurze. Ma onjednak ze sobą pager i dlatego będzie wiedział o
Państwa przyjściu i otworzydrzwi w ciągu minuty lub dwóch.
Jeśli nie ma odpowiedzi w ciągu 3, 4 minut, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod nasz centralny
numer telefonu. Nasz pracownik może być zajęty w innym budynku nie opodal.
Uprzejmie prosimy o przyjazd w godzinach 6.00 - 22.00.
Poza powyższymi godzinami pobieramy dodatkowe 10% ceny jednego noclegu, a zakwaterowanie Państwa
jest możliwe tylko po wcześniejszym powiadomieniu nas telefonicznie.
Dzwoniąc z Budapesztu, możecie Państwo wybrać numer: tel.: 317 14 56 lub +36-30-251 61 21 (tel.kom.),
Uprzejmie prosimy o wydrukowanie powyższych informacji i zabranie z sobą.
W czasie podróży mogą się one okazać pomocne.

